U10-Beraad(t) – Laat u bijpraten over
het ruimtelijke economisch programma
3 juli 2019 van 19.30 – 22.30
Gemeentehuis De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven

Het U10 Beraad(t) van 3 juli staat wederom in het teken van het ruimtelijke economisch programma en
perspectief (REP). Sinds het vorige U10 Beraad(t) in januari, waar de analyserapporten zijn
gepresenteerd, is er lokaal in de meeste gemeenten doorgesproken over de analyserapporten en het plan
van aanpak REP. In oktober worden de raden gevraagd een besluit te nemen op de uitgangspuntennotitie
(kader waarbinnen de ruimtelijke modellen worden uitgewerkt) en het beoordelingskader (hoe de
ruimtelijke modellen scoren / bijdragen aan de beleidsdoelen). Vooruitlopend hierop hebben we samen
met de griffiers een programma gemaakt waarin u uitvoerig geïnformeerd wordt over deze producten en
vragen hierover kunt stellen. Graag nemen de bestuurlijk trekkers van het REP u mee in de laatste stand
van zaken, waarbij het proces en de volgende producten centraal staan:
•
•
•
•

Uitgangspuntennotitie
Beoordelingskader
e
Groen- en landschapsrapport (5 bouwsteen voor het REP)
Startnotitie RES (uitgangspunten)

De U10 colleges hebben kennis genomen van deze producten, maar hierop nog geen besluit genomen.
Wel hebben de colleges aangegeven graag deze stukken in dit stadium al met de raden te willen delen ter
informatie en om de raden de gelegenheid te geven hierover vragen te stellen. Van de raden wordt op een
later moment (september/oktober) formele besluitvorming gevraagd op de uitgangspuntennotitie het
beoordelingskader en de startnotitie RES.
Programma U10-Beraad(t) op hoofdlijnen
19.00u Inloop
19.30u Aftrap door Jan van Zanen of Frans Backhuijs
19.40u Plenaire opening door bestuurlijk trekkers REP Herman Geerdes en Klaas Verschuure
- toelichting op proces (plan van aanpak REP)
- samenwerking REP / MIRT
- Vooruitblik op besluitvorming
20.20u Pauze en naar deelsessies
20.30u Ronde 1: keuze uit 2 deelsessies
• Uitgangspuntennotitie / Beoordelingskader
• Groen- en landschapsrapport / Startnotitie RES

60 min
60 min.

21.30u Ronde 2: keuze uit 2 deelsessies
• Uitgangspunten / Beoordelingskader
• Groen- en landschapsrapport / Startnotitie RES

60 min.
60 min.

22.30u borrel

